
DRIVING TOWARDS A CIRCULARECONOMY

ေရ�ှည်တည်တံ�့ိငုစွ်မ်း အစရီငခံ်စာ အလပ်ုအမ�ေဆာငအ်ကျဥး်ချုပ် ၂၀၁၉



• ၂၀၁၉ ရာသီဥတု ေြပာငး်လဲမ� ��နး်ထား: B

• DJSI World and Emerging Markets ၏ဓာတုပစ�ညး်
နယ်ပယ်အသငး်ဝင်

• ကမ�ာအ�ှံ ဓ့ာတုပစ�ညး်ကုမ�ဏီများအနက်အဆင့် ၂ ရ�ိှ
• “Silver Class” အြဖစ် ဂုဏ်ြပုခံရမ� ရ�ှိ

• FTSE4Good Index Series တွငပ်ါဝင်
• ၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင် လုပ်ငနး်စုစီးပွားေရး၏
၁၀၀ ရာ��နး်ြပည့် Best ESG Score  
အေကာငး်ဆုံး ရမှတ် ရ�ှိ

• နယ်ပယ်စံု�ှိ
ကုနထ်တု်သူများအနက်
ထပ်ိဆုံး ၃ ရာခုိင�်�န်းသာ
ရ�ှိေသာ ေရ�အဆင့်
အသိအမှတ်ြပုခံရ

• ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ESG
စာရငး်ထုတ်ြပန်မ�
ရမှတ်: BB

• ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ESG စာရငး်ထုတ်ြပန်မ�တွင်
ဓာတုပစ�ည်း ထုတ်လုပ်မ�အတွက်
ထိပ်ဆုံး ၃ ရာခိုင်��နး် တွင် ပါဝင်

၂၀၁၉ ခု�စှအ်တကွ် ေသာခ့ျကက်ျေသာ ေအာငြ်မငမ်�များ
ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်



IVL အေ�ကာငး်တေစ့တေစာငး်
IVL ၏ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့ရးအတကွ် မဟာဗျူဟာ
IVL ၏ ေရ�ှည်တည်တံ့ေရးဆိုငရ်ာ အပ်ုချုပ်ေရး ဖဲွ�စညး်ပုံ
လပ်ုငန်းစု အလပ်ုအမ�ေဆာင်အရာ�ိှချုပ် CEO ၏အမှာစကား
ြပန်လညသ်န်စ့င်အသံးုြပုြခငး်ဆိငုရ်ာ ဌာနအရာ�ိှချုပ် ၏အမှာစကား
IVL ၏ပါဝငပ်ကသ်ကသ်မူျားအတကွ် ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့သာ တန်ဖုိး ဖန်တးီမ�
ေရ�ှည်တည်တံ့ေသာ ဖံွ� �ဖိုးေရး ပန်းတိုငမ်ျား(SDGs) �ငှ့် IVL

အပ်ုချုပ်မ�
ေကာ်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မ�
ဝယ်ယူသူများ�ငှ့် ဆက်ဆံေရး စီမံခန်ခဲွ့မ�
ဆနး်သစ်တီထွငေ်ရး စီမံခန်ခဲွ့မ�

သဘာဝပတဝ်န်းကျင်
ရာသီဥတုဆိုငရ်ာ မဟာဗျူဟာ
စွမ်းအင် စီမံခန်ခဲွ့မ�
ဖနလ်ံုအိမ် ဓာတ်ေငွ� (GHG) စီမံခန်ခဲွ့မ�
ေရ စီမံခန်ခဲွ့မ�
စွန်ပ့စ်ပစ�ည်း စီမံခန်ခဲွ့မ�
ြပန်လည် သန်စ့င် အသံးုြပုြခငး် (Recycling)
စက်ဝနး်ပံု စီးပွားေရး စနစ် (Circular Economy)

လမူ�ေရးရာ
လပ်ုငနး်ခငွဆ်ိငုရ်ာကျနး်မာေရး�ငှ့် ေဘးကငး်ေရး
လပ်ုသားအငအ်ား�ငှ့် မတကူွြဲပားမ�
လူသားရငး်ြမစ် စီမံခန်ခ့ွဲမ�
ေကာ်ပိုရိတ် လူမ�တာဝနမ်ျား
ြပနလ်ည် သန်စ့င် အသံးုြပုြခငး်ဆိုငရ်ာ အသပိညာေပးြခငး်

၂၀၂၅ ခု�စှ်တငွ် ရ�ိှရန် ေမ�ာ်မှန်းထားသည့် IVL ၏အဓိက ရည်မှန်းချက်များ အကျဥး်ချုပ်
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မာတိကာ



IVL အေ�ကာငး် တေစ့တေစာငး်

IVL ၏
လုပ်ငန်းေနရာများ*

၁၀၉ ၅ ၃၂ ၂၂
ေနရာ တိကု် �ိငုင် ံ ေနရာသစမ်ျား

၂၀၁၉ ခ�ုစှတ်ငွ်

ဥေရာပတိကု်
• �သစ�တးီယား
• ဘေူဂးရီးယား
• ချကသ်မ�တ�ိငုင်ံ
• ဒနိး်မတ်
• ြပငသ်စ်
• ဂျာမနီ
• အိုငယ်ာလန်
• အတီလီ
• လစသ်ေူရးနးီယား

• လဇူငဘ်ာဂ့်
• ပိလုန်
• ေပါ်တဂူီ
• ရ�ှား
• စလိဗုကက်းီယား
• စပိန်
• နယသ်ာလန်
• တရူကီ
• ယေူက (အဂင်္လန)်

အာ�ှ တိုက်

• အ�ိ�ယိ
• အငဒ်ိနုးီ�ှား
• အစ�ေရး
• ြမနမ်ာ
• ဖိလစပိ်ငု်
• ထိငုး်

အာဖရိကတိကု်
• အဂီျစ်
• ဂါနာ
• �ိငုဂ်ျီးရီးယား

ေြမာက်
အေမရိက
တိုက်
• ကေနဒါ
• မက� စကီို
• အေမရိကန် ြပညေ်ထာငစ်ု

18

7 • တ�ုတ်

3

3

ေတာင် အေမရိက
တိုက်
• ဘရာဇီး

4

* ၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ေရ�ှည်တညတ်ံ�့ိငုစွ်မ်းအစီရငခံ်စာတငွ်လုပ်ငနး်ေနရာ၉၄ ခု၏အချက်အလက်များ ပါဝငပ်ါသည။်

ပုိမုိစုံလငေ်သာအေသးစိတ်အချက်များကိုအစီရငခံ်စာ၏ ‘ဤအစီရငခံ်စာအေ�ကာငး်’ တွင် ေဖာြ်ပထားပါသည။်

1

Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

၃၁ ရက် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၀၁၉အထိ



လမူ�ေရးရာ – စွမ်းရည် ြမ�င်တ့ငေ်ရး ယဥေ်ကျးမ�
က��်ုပ်တို၏့ လူအ့ခွင့်အေရးကို ေလးစားမ� ၊ စွမ် းရည် ြမ�င့်တင်ေရးမျာ း
လုပ်ေဆာင်မ�၊ ရင်း�ှီးြမ�ပ်�ှံမ��ှင့် ပါဝင်ပက်သက်သူများအတွက် ညီတူညီမ�
တန် ဖုိ း ေဖာ်ေဆာင်မ�တို က့ က��်ု ပ်တို ၏့ ေရ�ှည် ေအာင် ြမင်မ�ရ�ှိ ရန်
�ကိုးပမ်းမ�ကို ေဖာ်ြပေနပါသည။်

အပ်ုချုပ်မ� – စီးပွားေရး အလားအလာ
က��်ပ်ုတို၏့ စီးပွားေရးကို သမာသမတ်�ှိမ��ငှ့် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းများ အေပါ်
အေြခခံထား�ပီး ဆန်းသစ်ေသာ ထုတ်ကုန်များြဖင့် ဝယ်ယူသူများ အတွက်
ထေိရာက်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်� အေတွ�အ�ကံုများ ရ�ှိေစကာ ေရ�ှည်တည်တံ့ေသာ
ဖံွ� �ဖိုးမ�အပုိင်းတွင် ဦးေဆာင်သူြဖစ်ရန် လူမ�ေရးရာ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း
ေ�ှ �ဆက်ြဖည်ဆ့ညး်သာွးပါမည။်

သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင် –တာဝန်သေိသာလပ်ုငန်း လညပ်တမ်�
က��်ု ပ်တို ၏့ လု ပ် င န် း လည်ပတ် မ� �ှင့် ထုတ်ကု န် မ ျ ာ းကို သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ�မ�ှိရန်၊ စက်ဝန်းပုံ စီးပွားေရး စနစ်ကို တိုးြမ�င့်ရန်၊
ကုန်�ကမ်းရင်းြမစ်များကို ေလ�ာ့ချရန်�ှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်
ေစသည့် အရာမ ျ ာ း ထုတ်လ�တ် မ�ကို ေလ � ာ့ ခ ျ ြခ င် း ြဖင့် ရ ာသီဥတု
ေြပာင်းလဲမ�ကို တွနး်လှန်�ပီး စက်ဝန်းပုံ စီးပွားေရး စနစ်ကို တိုးတက်ေစရန်
အာ�ုံစုိက်ထားပါသည။်

IVL ၏ ေရ�ှည်တည်တံ့ေရးအတွက် မဟာဗျူဟာ

ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉ 5

ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်

က��်ုပ်တိုသ့ည် မိမိေနအိမ်ကဲ့သို ့လံု ြခံုေသာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဖန်တီးရန် အသိအမှတ်
ြပုထားပါသည်။ လုပ်ငနး်ခွငသ်ည် က��်ပ်ုတိုက့ိုယ်တိုငအ်တွက်၊ ဝယ်ယူသူများအတွက်၊
လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ေနစ့ဥ်ဘဝကို စိတ်ကူးရန်၊ ပံုေဖာ်ရန်
�ကိုးစားတညေ်ဆာက်ရန် အတူတကွ စစုညး် လုပ်ေဆာငေ်သာ ေနရာ ြဖစ်ပါသည။်



ေရ�ှည်တည်တံ့ေရး တိငုး်တာမ�

IVL၏ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့ရးဆိငုရ်ာ အပ်ုချုပ်ေရး ဖဲွ�စညး်ပုံ

ဒါ�ုိက်တာများ ဘတု်အဖဲွ�

ေရ�ှည်တည်တံ့ေရး�ှင့် အ��ရာယ် ြဖစ်�ိငုေ်ြခ စီမံခန်ခဲွ့ေရး ေကာ်မတီ(SRMC)

Mr. Aloke Lohia
ဥက� ဌ အဖွဲ�ဝင်

Mr. Dilip Kumar Agarwal Mr. Udey Paul Singh Gill Mr. Yashovardhan Lohia
အဖွဲ�ဝင် အဖွဲ�ဝင် အဖွဲ�ဝင်

Dr. Deepak Parikh
အဖွဲ�ဝင်

Mr. Kanit Si
အဖွဲ�ဝင်

Mr. Tevin VongvanichMr. Rathian Srimongkol Mr. Russell Leighton
Kekuewa

PET စီးပွားေရး
အစု ဖုိငဘ်ာ လုပ်ငန်းေအာက်ဆိကု်ဒ�်ငှ ့်ဆကစ်ပ်

ထတုက်န်ုများ လုပ်ငန်း

အပ်ုချုပ်မ�

ေကာ်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မ� / အ��ရာယ် ြဖစ်�ိငုေ်ြခ
စီမံခန်ခ့ွဲမ� / ဝယယ်သူူများ�ငှ့်ဆကဆ်ေံရး
စီမံခန်ခ့ွဲမ� / ထတုက်နု် ကငွး်ဆက် စီမံခန်ခ့ွဲမ� / 
အခွနေ်ဆာငြ်ခငး် / ဆနး်သစ်တထီငွေ်ရး စီမံခန်ခ့ွဲမ�

သဘာဝပတဝ်န်းကျင်
သဘာဝ ပတဝ်နး်ကျင်ထနိး်သမိ်းမ�
(စွမ်းအင် – GHG – ေရ – စွန်ပ့စ် ပစ�ညး်) /  
ရာသဦတု အေြပာငး်အလဲ / ထတုက်နု်
�ကးီ�ကပ်ေရး

လမူ�ေရးရာ

လူ အ့ရငး်အြမစ် (ေလဘာလပ်ုထံးုများ –
လူအငအ်ား – လူ အ့ခွင်အ့ေရး) / 
လပ်ုငနး်ခွငဆ်ိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး�ငှ့်
ေဘးကငး်ေရး / ေကာ်ပိုရိတ်လမူ� တာဝန်

6

အဖွဲ�ဝင်

Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

အဖွဲ�ဝင်



လပ်ုငန်းစု အလပ်ုအမ�ေဆာင် အရာ�ိှချုပ် CEO ၏အမှာစကား

ေရ�ှည်တည်တံေ့ရးသည်က��်ပ်ုတို၏့ လပ်ုငန်းများ၊
အဖဲွ�အစညး်�ငှ့် ေရ�ှည် ေအာငြ်မငမ်�အတကွ်
စဥ်ဆကမ်ြပတ် �ကို းပမ်းရန် တန်ွးအားပ့ံပုိးသည့် ခရီးလမ်း
ြဖစ်သည့်အတကွ်က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့် လကခံ်�ကို ဆိုလျက်
�ိှပါသည်။

က��်ပ်ုတို၏့ စုေပါငး် �ကိုးပမ်းမ�များသည် ေအာငြ်မငေ်သာ
ေရ�ှည်တည်တံ့ေရးကို ရယူေစ�ိငုမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။

Aloke Lohia
လုပ်ငနး်စု အလုပ်အမ�ေဆာင်အရာ�ှိချုပ်

7

ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်

ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉



We are accelerating our efforts, pledging to
#recycle at least 50 billion bottles per year.
Investing US$ 1.5 billion to achieve this by 2025.

THAILAND, BE PROUD
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Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

လ ည် ပ တ် ေ သ ာ
ကု မ� ဏီ ြဖ စ် �ပီ း ၂ ၀ ၁ ၁
ခု �ှစ် မှ စ �ပီ း ၂ ၀ ၂ ၀ ခု �ှစ်
မတ်လ ၂၃ ရက်ေန ့ အထိ
ဘးူခွံေပါငး် ၅၀ ဘလီယီအံား
ြပန်လညသ်န်စ့ငခ်ဲ�့ပီး

ထိငုး်�ိငုင်တံငွ်အေြခစိုက၍်ကမ�ာအ�ှံ လ့ပ်ုငန်း

ြပန်လညသ်န်စ့ငြ်ခငး်ကို ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကေ်နပါသည။်



ြပန်လည် သန်စ့င် အသံးုြပုြခငး်ဆိငုရ်ာ ဌာန အရာ�ိှချုပ် ၏အမှာစကား

ြပန်လည် သန်စ့င် အသံးုြပုြခငး်သည် ေရ�ှည်တည်တံ့ေရး�ှင့်
အနာဂါတ် စးီပွားေရးအတွက် အေရးအ�ကးီဆံးု အစိတ်အပုိငး်
ြဖစ်�ပီး က��်ုပ်တို ့IVL မှ စးီပွားေရး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်မ�အတွက်
မ�ိှမြဖစ် လိုအပ်ေသာ တီထငွ်ဆန်းသစ်မ�ဟု
ယံု�ကည်ပါသည်။

IVL သည် စက်ဝနး်ပံု စီးပာွးေရး စနစ်ကို ေဖာ်ေဆာငရ်န် ကမ�ာမှ
လိုအပ်ေနသာ အေြခခံ လိုအပ်ချက်များကို တည်ေဆာက်ရာ၌
ထိပ်ဆံုးမှ ဦးေဆာငသ်ူတစ်ဦး အြဖစ် လျငြ်မနစ်ာွ
ေြပာငး်လဲလာ�ပီး PET ထုတ်ပိးုမ� အတွက် စက်ဝနး်ပံု စီးပာွးေရး
စနစ်ကို ေဖာ်ေဆာငေ်ပးလျက်�ှိပါသည်။

Yash Lohia
ြပနလ်ည်သန်စ့င်အသံးုြပုြခငး်ဆိငုရ်ာ ဌာနအရာ�ှိချုပ်

9ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉



၄,၅၈၂ ၇၃.၄၅ ၁၃.၁၉ ၆၅.၂၂
သနး် (USD) သနး် (GJ) သနး် (တနခ်ျိန)် သနး် (m3)

စစုေုပါငး်တနဖိ်ုး စမွး်အင်သံးုစွမဲ� ကနု�်ကမး် သံးုစွမဲ� ေရထတု်ယူသံးုစဲွမ�

၃၃.၀၆ ၁၇၀.၆၇ ၂၂,၆၉၆ ၁,၇၉၆,၇၃၀

၃၈၇၁၁.၃၆

သနး် (တနခ်ျိန)် 
စုစုေပါငး်ထတုလ်ပ်ုမ�

သနး် (USD)

(အခွန် �ငှ့် NCI ��တ်�ပီး)

၂၁%
�ှငသ်နမ်� ��နး်ကိနး်

ဖိုငဘ်ာ လုပ်ငနး်

ြပနလ်ည်သန်စ့င်
အသံုးြပုခဲေ့သာ PET

ဘူးတနခ်ျိန်

၉၀.၉၇%
ဝနထ်မ်းများ

တက်�ကပါဝငမ်� ရမှတ်

၈၆.၅၈%
ဝယ်ယူသူများ၏
စိတ်ေကျနပ်မ�
��နး်ကိနး်

စုစုေပါငး် ဝငေ်ငွ ပငမ် အသားတင်
အြမတ်ေငွ

၁၂.၃၄ 2.59 206,996 0.555 TRIR = 1.45 LTIFR = 4.18
အလပ်ုချိနန်ာရီ
၂၀၀,၀၀လ�င်
ြဖစ်ပွားမ���နး်

ဝနထ်မး် တစဦ်းစီ
သငတ်နး်တကခ်ျနိ် နာရီများ

USD ဝနထ်မး် တစဦ်းစီ
သငတ်နး် စရတိ်

ဝနထ်မး်
အငအ်ား

USD
CSR ထည့ဝ်ငမ်�

ေမ�ာ်မှန်းချက်
လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ်
ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား
ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး်
ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

ရည်မှန်းချက်
က��်ပ်ုတိုသ့ည် လပ်ုငနး် နယပ်ယအ်တငွး် တာဝနသ်ေိသာ
ဦးေဆာငသ်ူ ြဖစ်လာရန၊် က��်ပ်ုတို၏့ ေကာငး်မွနေ်သာ
အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ လပ်ုငနး်စဥ်များ�ငှ့် နညး်ပညာများကို
ြမ�င်တ့င၍် ပါဝငပ်ကသ်ကသ်ူများအတကွ်တနဖိ်ုးတစ်ရပ်
ဖနတ်းီေပး�ိငုရ်န်သ���ိာနခ်ျထားပါသည။်

တန်ဖုိးများ
• က��်ပ်ုတို�့ှိေနရြခငး်မှာ ဝယယ်သူူများေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည။်

• က��်ပ်ုတို၏့ အဖွဲ�ဝငမ်ျားသည် ြခားနားမ�များကို ြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။်

• က��်ပ်ုတိုသ့ည် အေြပာငး်အလကဲို အခွင်အ့လမ်းအြဖစ် ြမငပ်ါသည။်

• မတကူွြဲပားမ�သည်က��်ပ်ုတိုအ့တကွ် ခွနအ်ား ြဖစ်ပါသည။်

• က��်ပ်ုတိုသ့ည် တာဝနသ်ေိသာသူများ ြဖစ်ပါသည။်

IVL ၏ပါဝငပ်ကသ်ကသ်မူျားအတကွ် ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့သာ တန်ဖုိး ဖန်တးီမ�

က��်ုပ်တို ့
၏
ရလဒ်များ

က��်ပ်ုတို၏့
စးီပွားေရး
ပုံစံ

က��်ုပ်တို၏့
ရငး်�ှးီ
မတည်မ�
များ
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ဘလီီယံ (USD)

၂၁%
�ှငသ်နမ်� ��နး်ကိနး်

PET HVA လုပ်ငနး်

သနး် (GJ) ြပနလ်ည်
ြပည့်�ဖိုး�မဲ စွမး်အင်

ထတုက်နုတ်စ်တနလ်�င်
ကာဗွနထ်တုလ်ပ်ုမ� (တန)်

အလပ်ုချိနန်ာရီ
၁,၀၀၀,၀၀လ�င်
ြဖစ်ပွားမ���နး်



ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့သာ ဖံွ� �ဖိုးေရး ပန်းတိငုမ်ျား(SDGs) �ငှ့် IVL

Recycling �ငှ့် Circular Economy
• ထတုက်နုမ်ျားအား ြပနလ်ည်သန်စ့င်အသံုးြပု (Recycle) �ိငုရ်န၊်

စီးပွားေရး�ငှ်လ့ပ်ုငနး်များအား စကဝ်နး်ပံု စီးပွားေရး စနစ် (Circular 
Economy)�ငှ်လ့ညပ်တရ်န် နညး်လမ်းများကို ေဖာ်ထတုြ်ခငး်

• ြပနလ်ည်သန်စ့ငထ်ားေသာထတုက်နုမ်ျား (Recycled Products) များကို
ဝယယ်သူူများအားထတုက်နု်တနဖိ်ုးကငွး်ဆက�်ငှ့် ချိတဆ်ကေ်ပးြခငး်

• စကဝ်နး်ပံု စီးပွားေရး ေဖာ်ေဆာငမ်�တငွ် က��်ပ်ုတို၏့ ပါဝငလ်�ပ်�ှားမ�အားတိးုြမ�င်ရ့န်
အြခား အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့်လကတ်ွြဲခငး်

ရာသဦတု �ငှ့် စွမ်းအင်
• ရာသဦတု မဟာဗျူဟာ ေဖာ်ေဆာငရ်န် COP21 တငွ်သေဘာတထူားသည့်

တစ်ကမ�ာလံးုဆိုငရ်ာ စီမံကနိး် သတမ်ှတခ်ျကမ်ျားအားအြပည့်အဝလိကုန်ာြခငး်
• ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲ စွမး်အငရ်ငး်ြမစမ်ျားမှ ရ�ှိသည့် လ�ပ်စစ်ဓာတအ်ားကိုတိးုြမ�င့်

အသံုးြပုြခငး်
• TCFD သံုးသပ်မ��ငှ့်အ�ကြံပုချကမ်ျားကိုလပ်ုငနး်များတငွ် ေပါငး်စပ်အသံုးချြခငး်

သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင်
က��်ပ်ုတုိ၏့ လုပ်ငနး်�ငှ့် ထုတ်ကုန်
များကုိသဘာဝ ပတ်ဝနး်ကျင်

ထိခုိက်မ�မ�ိှရန၊် စက်ဝနး်ပုံ စီးပွားေရး
စနစ်ကုိ တုိးြမ�င်ရ့န၊် ကုန�်ကမ်း ရငး်ြမစ်

များကုိ ေလ�ာ့ချရန�်ငှ့်သဘာဝ
ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခုိက် ေစသည့် အရာများ

ထုတ်လ�တ်မ�ကုိ ေလ�ာ့ချ ြခငး်ြဖင့်
ရာသဦတု ေြပာငး်လဲ မ�ကုိ တွနး်လှန�်ပီး

စက်ဝနး်ပုံ စီးပွားေရး စနစ်ကုိ
တုိးတက်ေစရန်အာ�ုံစုိက်ထားပါသည်။

အပ်ုချုပ်မ�
က��်ပ်ုတို၏့ စီးပွားေရးကိုသမာသမတ် �ိှမ��ငှ့်

ကျင့ဝ်တ်စညး်မျဥ်းများအေပါ်အေြခခံထား�ပီး

ဆနး်သစ်ေသာထတု်ကုန် များြဖင့် ဝယ်ယူသမူျားကို

ထေိရာက်ေသာဝနေ်ဆာငမ်� အေတွ�အ�ကံုများ

ရ�ိှေစကာေရ�ှည်တညေ်သာ ဖံွ� �ဖိုးမ�အပုိငး်တွင်

ဦးေဆာငသ်ြူဖစ်ရန်လမူ�ေရးရာလိအုပ်ချက်များကိုလညး်

ေ�ှ�ဆက်ြဖည်ဆ့ညး်သာွးပါမည။်

လမူ�ေရးရာ
က��်ပ်ုတုိ၏့ လူအ့ခွင်အ့ေရးကုိ
ေလးစားမ�၊ စွမ်းရည်ြမ�င်တ့ငေ်ရးများ
လုပ်ေဆာငမ်�၊ ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှမံ��ငှ့်
ပါဝငပ်က်သက်သူများအတွက်
ညီတူညီမ� တနဖုိ်း ေဖာေ်ဆာငမ်�တုိက့
က��်ပ်ုတုိ၏့ ေရ�ှည် ေအာငြ်မငမ်�ရ�ိှရန်
�ကိုးပမ်းမ�ကုိ ေဖာ်ြပေနပါသည်။
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ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်

ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးမ�
• ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့သာ ရငး်ြမစမ်ျားအားအသံုးြပုမ�ကို စီမံခန်ခ့ွဲြခငး်�ငှ့် ထေိရာကမ်�များကို

ြမ�င်တ့ငြ်ခငး်
• တစ်ကမ�ာလံးုဆိုငရ်ာ ေရရငး်ြမစ်�ငှ့် �ှားပါးမ� ြဖစ်�ိငုေ်ြခများကိုသံုးသပ်ြခငး်
• အ��ရာယ�်ှိေသာ ဓာတပုစ�ညး်များေ�ကာင့်ထခိိုကမ်�များကို ေလ�ာခ့ျြခငး်

ဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာေရး �ငှ့် ေဘးကငး်ေရး
• ေကာငး်မွန် မ�တ�ပီး ခွဲြခားမ� ကငး်ေသာလပ်ုငနး်ခွင်အေြခအေနကို ေဖာ်ေဆာငေ်ပးြခငး်
• သငယ်ြူခငး်�ငှ့် ဖွံ � �ဖိုးြခငး်အတကွ်အခွင်အ့လမ်းများ ေဖာ်ေဆာငေ်ပးြခငး်
• က��်ပ်ုတို၏့လပ်ုငနး်များတငွ်ကျနး်မာေရး�ငှ့် ေဘးကငး်ေရးကို ေ�ှ �တနး်တငေ်�ကာငး်

အာမခံြခငး်

CSR �ငှ့် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�များ
• ေဒသတငွး် ကျနး်မာ၍အဆငေ်ြပေချာေမွ�ေရး�ငှ့် ပညာေရးတိုက့ို ဖွံ � �ဖိုးေရး

လပ်ုေဆာငမ်�များတငွ် ပါဝငြ်ခငး်
• ပါဝငပ်ကသ်ကသ်ူများအတကွ်တနဖိ်ုးများ မ�ေဝေပးြခငး်�ငှ့် စီးပွားေရး ဖွံ � �ဖိုးမ�ကို

ြမ�င်တ့ငြ်ခငး်



အပ်ုချုပ်မ�

+၁၈%

ထတုလ်ပ်ုမ�

၁၂.၃၄
သနး် (တနခ်ျိန)်

+၆%

ဝငေ်ငွ

၁၁.၃၆

TRIS 
��န်းကန်ိး

ပငမ် EBITDA

၁,၁၄၇
-၅၁%

ပငမ်အသားတငအ်ြမတ်
အခွန် �ငှ့်NCI ��တ�်ပီး

၃၈၇

-၅၆%

လပ်ုငန်းလညပ်တေ်ငွ
ေ�ကး၁,၃၁၆

IVL၏စာရငး်သငွး်ထားေသာ ပမာဏတိးုတကမ်���နး်သည် ၂၀၁၉ ခ�ုစှတ်ငွ် ၁၈
ရာခိငု�် �နး်�ှိခဲ�့ပီး အများစမုာှလပ်ုငနး်ချဲ�ထငွမ်�ေ�ကာင့် ြဖစပ်ါသည။်လပ်ုငနး်
နယပ်ယအ်�ှံ တ့နေ်�ကးကာွဟချကမ်ျားမာှ ၂၀၁၉ ခ�ုစှတ်ငွ်သမိငုး်တေလ�ာက်
အနမိ်ဆ့ံးုသို က့ျဆငး်ခဲပ့ါသည။်ထိကုာလအတငွး်တငွ် ေလျာန့ညး်ေသာ
ေစျး��နး်များ�ငှ့်လပ်ုငနး် ကိငုတ်ယွမ်� ေကာငး်မနွေ်သာေ�ကာင့်လပ်ုငနး်
လညပ်တေ်ငေွ�ကး ပမာဏ ြမင်တ့ကခ်ဲပ့ါသည။်

ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ အဓိက ေတွ� �ိှချကမ်ျား

ပငမ် �ှယယ်ာတစ်စုစီ ရေငွ

၁.၉၆

-၂၀%
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AA-

Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

+၃၃%

ဘလီယီံ (USD) သနး် (USD) သနး် (USD)

သနး် (USD) ထိငုး်ဘတ် (THB)

စးီပွားေရး အလားအလာ



IVLသည်လိငေ်ပါ်လိကု၍်ဘက်လိုကမ်�လံုးဝမ�ှိပဲNCCG ပဋညိာဥ်
ပါအချကမ်ျား�ငှ်အ့ညီအခွင်အ့လမ်း�ကံု ပါကအရညအ်ချငး် ြပည့ဝ်�ပီး
မီှခုိမ�ကငး်သည့်အမျိုးသမီး ဒါ�ုိက်တာအား ခန်အ့ပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။်အဆိပုါ
အချက်အရဘတု်အဖဲွ�သည်အလားအလာ�ှိသူအမျိုးသမီး
တစ်ဦး၏အမညစ်ာရငး်တငသ်ငွး်ထား�ပီး�စ်ှပတလ်ည်�ှယယ်ာ�ှငမ်ျားအေထေွထွ
အစညး်အေဝး �ပီးချိန် ေမလ ၂၀၂၀ ခု�စ်ှတွင် ခန်အ့ပ်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည။်

က��်ပ်ုတို၏့ကမ�ာအ�ှံ�့ှိလပ်ုငနး်များအားလံးုသည်
ကျင်ဝ့တ်�ငှ်ည့ကီာ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ��ှိ�ပီး
လာဘေ်ပးလာဘယ်�ူငှ့်အကျင်ပ့ျက် ြခစားမ� ကငး်ေစရန်
သ���ိာနခ်ျထားပါသည။်

IVLအားေကာ်ပုိရိတ်အုပ်ချုပ်ေရး စညး်မျဥ်းများအရ
ကုနပ်စ�ညး်ဆိငုရ်ာသတ်မှတ်ချက်လိုက်နာမ�
မ�ှိြခငး်များအတွက် ဒဏခ်တ်ခံရြခငး်များ ၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင်
မ�ှိခဲပ့ါ။

ေကာ်ပုိရိတ် အုပ်ချုပ်မ�

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချကမ်ျား

IVLသည်ကုမ�ဏ၏ီ ေကာ်ပုိရိတ်အုပ်ချုပ်မ��ငှ့်ဆက်�ယွသ်ည့်
မူဝါဒအားလံုးကိုေကာ်ပုိရိတ်အပ်ုချုပ်မ� လကစွ်ဲ (CG Manual) စာအုပ်အြဖစ်
ြပနလ်ညသ်ံးုသပ် စုစညး် ြပုစုခဲပ့ါသည။်ထိစုာအုပ်သည်ကုမ�ဏ၏ီ
တနဖုိ်းများကိုတညေ်ဆာက်ပုံ�ငှ့်ကုမ�ဏအီတငွး် ေကာပုိ်ရိတ်အုပ်ချုပ်မ�ကို
လကေ်တွ�ကျင်သ့ံးုပုံအားကုမ�ဏီ ဒါ�ုိက်တာများ၊ ဝနထ်မ်းများ�ငှ့်
ပါဝငပ်က်သကသ်မူျားကို �ှငး်လငး်စွာသြိမငေ်စပါသည။်အဆိပုါ CG Manual 
ကို IVLလုပ်ငနး်အားလံးုသို စ့က်တငဘ်ာလ၂၀၁၉ ခု�စ်ှမှစ၍ ြဖန်ေ့ဝ၊ �ှငး်လငး်
သငတ်နး်ပုိခ့ျ�ပီး ြဖစ်ပါသည။်
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ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်

ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

ကုမ�ဏသီည်ထိငုး်�ိငုင်ံ Institute of Directors (IOD) 
မှြပုစုသည့်ထိငုး်�ိငုင်၌ံ စာရငး်သငွး်ထားေသာ
ကုမ�ဏမီျား၏ေကာ်ပုိရိတ်အုပ်ချုပ်မ� အေလအ့ကျင့်
��နး်ကိနး် CGရမှတ်တွင် “အထးူေကာငး်မွန်- �ကယင်ါးပွင်”့
ရမှတ်ကို ရ�ှိခဲပ့ါသည။်ဤသညမှ်ာ IVLအေနြဖင့်
“�ကယင်ါးပွင်”့ ရမှတ်ကို၇ �စှ်ဆကတ်ိကု်
ရ�ှိြခငး်ြဖစ်ပါသည။်

ကုမ�ဏသီည် ေမလ ၂၀၁၈ ခု�စ်ှတွင်ထိငုး်�ိငုင်ံ
ပုဂ�လိကက�အကျင်ပ့ျက်ြခစားမ�ဆန်က့ျငေ်ရး
စုေပါငး်လ�ပ်�ှားမ�(CAC)မှအသအိမှတြ်ပုလက်မှတ်
ေအာငြ်မငစွ်ာသက်တမ်းတိးုခဲပ့ါသည။် IVLသည်
ပထမဆံးုအ�ကမ်ိအသအိမှတ်ြပုလက်မှတက်ို
ေအာက်တိုဘာလ၂၀၁၄ ခု�စ်ှတွင် ရ�ှိခဲပ့ါသည။်



IVLသည် Polyester တနဖိ်ုးကငွး်ဆက် ေစျးကကွ်
ဦးေဆာငသ်ူ ြဖစသ်ည�်ငှ်အ့ညီ ဝယယ်သူမူျား၏
ေရ�ှည်တညတ်ံေ့ရး စနိေ်ခါ်မ�များကို တနွး်လနှမ်�
တိးုြမ�င်ရ့ာတငွ်အေရးပါသည့် အခနး်က�မှ
ပါဝငေ်�ကာငး် နားလညထ်ား�ပီး အြပုသေဘာ
ေဆာငသ်ည့်ထေိရာကမ်�များ �ှိေစရန်အတူ
�ကို းပမး်သာွးပါမည။်

ဝယယ်သူမူျား�ငှ့် ဆကဆ်ေံရး စမံီခန်ခဲွ့မ�

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

၈၅.၆၀% ၈၅.၄၆%

၈၆.၅၈%

ဝယ်ယူသမူျား စိတ်ေကျနပ်မ� ��န်းကိန်း (CSI) �ှင့်
ဝယ်ယူသူများအား ထိန်းထား�ိုင်မ���န်း (CRR)

Feedstocks PET Fibers

Recycling

CSI : ၈၆.၁၆%
CRR : ၉၅%

CSI : ၈၈.၁၁%
CRR : ၉၅%

CSI : ၈၇.၁၁%
CRR : ၉၄%

CSI : ၈၆.၅၆%
CRR : ၉၂%

CSI : ၈၅.၈၈%
CRR : ၉၁%

Indorama Ventures
သည် Coca-Cola ထမံှ
“Sustainability Award”  
ကိုရ�ှိခဲ့ပါသည။်

Petform (Thailand) သည်
Business Partner Award  
Program 2019တငွ် ThaiBev
ထမံှ “Gold Award”
ချီးြမ�င်ြ့ခငး် ခခံဲရ့ပါသည။်

CSI : ၈၄.၇၃%
CRR : ၉၈%

တစ်ကမ�ာလံုး�ှိ လုပ်ငနး်များ၏၁၀၀% အား ြခံုငံ၍ု

တွက်ချက်ထားေသာ ဝယ်ယူသူများ၏ စိတေ်ကျနပ်မ�

IVL OverallCSI
၏၂၀၁၉ ခု�စှ်
ပစ်မှတ်

CSI CRR
၈၆.၅၈% ၉၃%

၈၆% ထက်
သာလွန် (သို ့) 
တညူီ

၂၀၁၉ ခု�ှစ် ထးူြခားချက်များ

CSI (၂၀၁၆–၂၀၁၉)

၈၆.၀၁%
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Packaging Wool

ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်

Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

ဝယ်ယူသမူျားထမှံ
ဆုတံဆပ်ိများ



ဆန်းသစတ်ထီငွေ်ရး စမံီခန်ခဲွ့မ�

PHP Enka TecTape Hybrid Roving
သည် AVK Innovation Awardကို
ဆတွခူ်းရ�ိှခ့ဲပါသည်
PHP Fibers’ ၏ Enka TecTape Hybrid Roving �ငှ့်
ေပါပ့ါးေသာကားထိငုခ်ံု ြပုလပ်ုမ�ကို ဂျာမနီအစိးုရမှ
ပံပိ့းုေသာ Compostes Europe Fair 2019တငွ် AVK 
Innovation Award ြဖင့် ချီးြမ�င့်
အသအိမတှြ်ပုခခံဲရ့ပါသည။်

Trevira Fibers သည်
Brandenburg Innovation Award
ကို ဆတွခူ်းရ�ိှခ့ဲပါသည်
Trevira သည် မးီေလာငဒ်ဏခ်၊ံ ခရမး်လနွ်
ေရာငြ်ခညဒ်ဏခ်�ံိငုေ်သာ polyester အသစေ်�ကာင့်
Brandenburg Ministry of Economic Affairs မှ
ချီးြမ�င်ေ့သာ “Brandenburg Innovation Award for 
Plastics and Chemistry 2019” တငွ်winner အြဖစ်
သတမ်တှခ်ခံဲရ့ပါသည။်

IVLသည်ကုမ�ဏ၏ီ ေမ�ာ်မှနး်ချက်ြဖစ်ေသာလူမ�အသိငုး်အဝုိငး်အတကွ် ေကာငး်မွနသ်ည့်
ထတု်ကုနမ်ျားထတု်လုပ်�ိငုရ်န်ဆနး်သစ်တီထငွမ်�သည်မ�ှိမြဖစ်အေရးပါေ�ကာငး်
လက်ခံထားပါသည။်ထို ့ြပင်ကုမ�ဏသီည်ေြပာငး်လဲေနေသာေစျးကွက်�ငှ်လ့ိကု�်ိငုရ်န၊်
လူများ�ငှ့်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငက်ိုကာကွယ�်ိငုရ်န၊် �ငှ့် က��်ပ်ုတို၏့ ပငမ် စီးပွားေရးကို
တိုးတကသ်ညထ်က်တိုးတကရ်န်စဥ်ဆက်မြပတ် �ကိုးပမ်းလျက် �ှိပါသည။်

* �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း ��နး်ကိနး်: လွနခ်ဲ့သည့် ၅ �စ်ှအတွငး် ထတု်လုပ်ခဲ့ေသာ
ထတု်ကုနမ်ျား ေရာငး်ချရြခငး်မှ ရ�ှိေသာ ဝငေ်င။ွ

PET HVAလုပ်ငန်း

�ှငသ်န်�ိငုစွ်မ်း ��န်းကိန်း*

Fibers လုပ်ငန်း

၂၀၁၉ ခု�ှစ် ထးူြခားချက်များ

• ၁၃.၈သနး် (USD) သေုတသန�ငှ့် ဖွံ� �ဖိုးေရး သံးုစွမဲ�

• ၁၆၂သေုတသန�ငှ့် ဖွံ� �ဖိုးေရး ဝနထ်မး်ဦးေရ

• ၁၇ သေုတသန�ငှ့် ဖွံ� �ဖိုးေရး စငတ်ာများ

၂၀၁၉
စာရငး်�ှိ ၂၁%
ပစ်မတှ် ၂၁%

2019
စာရငး်�ှိ ၃၅%
ပစ်မတှ် ၃၄%

၂၀၂၀
ပစ်မတှ် 23%

2020
ပစ်မတှ် 34%
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉



သဘာဝပတဝ်န်းကျင်
တာဝန်သေိသာလပ်ုငန်း လညပ်တမ်�

က��်ု ပ်တို ၏့ လု ပ်ငန် း လည်ပတ်မ� �ှင့် ထုတ်ကုန်မ ျာ းကို သဘာဝ ပတ်ဝန် းကျင်
ထိ ခုိက်မ�မ�ှိ ရန် ၊ စက်ဝန် း ပုံ စီ း ပွ ာ းေရး စနစ်ကို တို း ြမ�င့်ရန် ၊ ကုန် �ကမ်း ရင် း ြမ စ်
များကိုေလ�ာ့ချရန်�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်ေစသည့်အရာများထုတ်လ�တ်မ�
ေလ�ာ့ချြခင်းြဖင့် ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမ�ကို တွန်းလှန်�ပီး စက်ဝန်းပုံ စီးပွားေရး စနစ်ကို
တိုးတက်ေစရန် အာ�ုံစုိက်ထားပါသည။်

သဘာဝပတဝ်န်းကျင် စမံီခန်ခဲွ့မ�
က��်ပ်ုတိုသ့ည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမ�ကို ထိေရာက်စွာ စီမံခန်ခဲွ့ရန် သ��ိ�ာန်
ချထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခု�ှစ်တွင် က��်ုပ်တိုလ့ုပ်ငန်းအားလံုး၏ ၈၃% တွင် ISO 14001 
အသိ အ မှ တ် ြပ ု လက် မှ တ် မ ျ ာ း ရ ထ ာ း �ပီ း ြဖ စ် ပ ါ သည် ။ က � �်ု ပ် တို ၏့
သဘာဝပတ်ဝန်းကျငအ်ေပါ် ေကာင်းမွန်ေသာ အကျိုးဆက်များ �ှိ�ိငုသ်ည့် ရင်း�ှီးြမ�ပ်�ှံမ�
စီမံကိန်းများအားလံု းကို ေရ�ှည်တည်တံ့�ိုင်မ� ေသချာေစရန် ေရ�ှည်ြဖစ်�ိုင်ေြခ�ှင့်
ဘ�ာေရးသံးုသပ်မ�များ ြပုလုပ်ထားပါသည။်

ေရ စွန်ပ့စ် ပစ�ညး် Recycling
ြပန်လည်သန်စ့င်
အသံးုြပုြခငး်

စကဝ်န်းပုံ စီးပွားေရး စနစ်

ြပန်လညြ်ပည့်�ဖိုး�မဲ
စွမ်းအင်

ရာသဦတု မဟာဗျူဟာ စွမ်းအင် GHG
ဖန်လံအုမ်ိ ဓာတေ်ငွ�

16 Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်



ရာသီဥတု မဟာဗျူဟာ

ထခိိုကမ်���န်းသံးုသပ်မ�
က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေြခာကလ်တစ�်ကမိ် ေကာ်ပိရုိတ် အဆင်၌့ ထခိိကုမ်���နး်
သံးုသပ်မ�ကို ြပုလပ်ုပါသည။်အထးူသြဖင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင�်ငှ့်
လမူ�ေရးရာ အေြခအေနတို၏့ စးီပာွးေရး လပ်ုငနး်များအေပါ်
သကေ်ရာကမ်�ကို သံးုသပ်ြခငး်ြဖင့် ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့�ကို
ေသချာေစပါသည။်

• ြဖစ်စဥအ်ေြခအေနသံးုသပ်မ�
TCFD ကို လမ်း��နခ်ျကအ်ြဖစ်အေြခခံ၍ ရာသဦတု
ေြပာငး်လဲမ�များကိုသံးုသပ်ြခငး်

• ေရရငး်ြမစ် ထခုိိက�်�န်း သံးုသပ်မ�
World Resources Institute (WRI) မှ
ြပုလုပ်ထားေသာ AQUEDUCT Water Risk ကိရိယာကို
သံးု၍သံးုသပ်ပါသည။်

ရာသဦတဆုိငုရ်ာအပ်ုချုပ်မ�
က��်ပ်ုတိုသ့ည်World Economic  Forum Climate Governance
Initiative လမ်း��နခ်ျက်များကိုလိုက်နာပါသည။် ၄ငး်သည်
စညး်စနစ်ကျေသာရာသဦတုဆိငုရ်ာ အေြခအေနများအေပါ်
သံးုသပ်မ� များအတွက်အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ�ပီး ��ေထာင်စုံ့
ြခံုငံမိုေသာဆံးုြဖတ်ချက်များ ချ�ိငုရ်န်ကူညေီပးပါသည။်

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချက်

ရာသီဥတု ေြပာငး်လဲမ� ��နး်ထား:B

က��်ပ်ုတို၏့ ရာသဦတု မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၅သည်ထေိရာကေ်သာ
ကာဗွနေ်လ�ာခ့ျေရး မဟာဗျူဟာများ ေဖါ်ထတု�်ိငုရ်နအ်တကွ်
Paris Climate Conference (COP21) တငွ်သေဘာတခူဲ�့ကသည့်
အချကမ်ျား�ငှ့်အြပည်အ့ဝကိကုည်မီ��ှိပါသည။်
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉



စမ်ွးအင် စမံီခန်ခဲွ့မ�

၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင်က��်ပ်ုတို၏့လုပ်ငနး်
လညပ်တ်မ�ေ�ကာင့်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထခုိိက်မ�
အနညး်ဆံးု ြဖစ်ေစရန်အေထာက်အကူ ြပုသည့်
စွမ်းအင်သံးုစဲွမ� ထေိရာက်ေသာ စီမံကိနး် ၅၆
ခု�ှိခဲပ့ါသည။်

အလံုးစုံ စွမ်းအင်သံးုစဲွမ� ြမင်တ့ကခဲ်ရ့ြခငး်မှာ စီးပွားေရး
လုပ်ငနး်များ �ကီးထာွးလာြခငး်�ငှ့် စွမ်းအင်သံးုစဲွမ�
ြမင်မ့ားေသာလုပ်ငနး်များ
ဝယယ်လူညပ်တခဲ်ြ့ခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည။်
သိုေ့သာ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် စွမ်းအင်သံးုစဲွမ�
ထေိရာက်ေစမည့် နညး်လမ်းများကို �ှာေဖွ
သာွးမညြ်ဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတို၏့ စွမ်းအင်သံးုစဲွြခငး်
ထေိရာက်မ�ကို ြမ�င်တ့ငသ်ာွးပါမည။် IVLသည် ြပနလ်ည်
ြပည့�်ဖိုး�မဲစွမ်းအင်အသံးုြပုမ�ကို ြမ�င်တ့င�်ိငုရ်န်
အခွင်အ့လမ်းများကိုအ�မဲ �ှာေဖွလျက်�ှိပါသည။်

စွမ်းအင်သံးုစွဲမ� စုစုေပါငး် ြပန်လ်ညြ်ပည့်�ဖိုး�မဲ စွမ်းအင်သံးုစွမဲ� စုစုေပါငး်

20162016 2017 2018 2019 2019

51,219,219
55,070,650 59,984,718

73,452,756

သံုးစွဲမ� သပ်ိသညး်��နး်
(GJ/Ton of production)

သံုးစွဲမ� စုစုေပါငး် (GJ)

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချကမ်ျား

• ယခင�်စှထ်က် ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲ လ�ပ်စစ် စမွး်အင်သံးုစွမဲ�၅% ြမင်တ့က်
• ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲလ�ပ်စစ် စမွး်အင် ၁.၅သနး် GJကို ဝယယ်ူ ထတုလ်ပ်ုခဲ့
•၁၀၀% ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲ စမွး်အင်အသံးုြပုေသာလပ်ုငန်း ေနရာ ၃ခု မှ ၄ခု သို ့
ြမင်တ့က�်ပီး ေနေရာငြ်ခညမ်ှလ�ပ်စစထ်တုေ်သာဆိလုာြပားတပ်ဆင်လညပ်တသ်ည့်
လပ်ုငန်းေနရာ ၁ခု မှ ၄ခု သို ြ့မင်တ့က်

• လပ်ုငနး်အားလံးု၏ ၅၂% တငွ် ISO 50001 အသအိမတှြ်ပုလကမ်တှ် ရ�ှိ

2017 2018

ဇီဝ ေလာငစ်ာ စုစုေပါငး်(GJ)  ဇီဝဓာတေ်ငွ�

စုစုေပါငး် (GJ)  ြပနလ်ညြ်ပည့်�ဖိုး�မဲ

လ�ပ်စစ်ဓာတအ်ား စုစုေပါငး် (GJ)

5.40 5.50 5.29
5.75

၂၀၂၅ ခု�စှအ်တကွ် ပစ်မှတ်
• စမွး်အငသ်ံးုစွမဲ� သပ်ိသညး်��နး် ၅% ေလ�ာခ့ျ
• ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲ စမွး်အငက်ို သံးုစွမဲ�
စစုေုပါငး်၏ ၁၀% အသံးုချ

၂၀၃၀ ခု�စှ်အတကွ် ပစ်မှတ်
• ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲ စမွး်အငက်ို သံးုစွမဲ�
စစုေုပါငး်၏ ၂၅% အသံးုချ
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Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်



ဖန်လံအုမ်ိ ဓာတေ်ငွ� (GHG) စမံီခန်ခဲွ့မ�

3,109,687 3,211,409
3,688,970

4,744,746

1,979,668 5,528,000
5,089,355

5,913,4642,316,591 2,224,494 
2,344,695

7,089,441

ထတုလ်�တမ်� သပ်ိသညး်��နး်ထတုလ်�တမ်� စုစုေပါငး်
(tCO2e) (tCO2e/Ton of production)

၂၀၁၉ ခု�ှစ် ထးူြခားချက်များ ၂၀၂၅ ခု�စှ် ပစမှ်တ်
• GHG (��ေထာင့် ၁ �ငှ့် ၂) စစုေုပါငး်
ထတုလ်�တမ်� သပ်ိသညး်��နး်ကို
၁၀% ေလ�ာခ့ျရန် ISO 14064-1 �ငှ့် ISO 14064-3

�ငှ်အ့ညီGHGထတု်လ�တမ်� စာရငး်ြပုစုြခငး်၊
အတညြ်ပုြခငး်�ငှ့်လိုက်နာြခငး်

၁၀၀%

0.328
0.321 0.325

GHG တိကု�ုိ်ကထ်တုလ်�တမ်� (��ေထာင့် ၁)

0.371 0.209 0.197 0.184 0.537

GHG သယွဝိ်ုကထ်တုလ်�တမ်� (��ေထာင့် ၂)
0.232 0.553

0.522

0.555

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

WRI / WBCSD �ငှ့် ISO 14064-1:2006 တွင် ပါဝငသ်ည့် Greenhouse Gas Protocol on Corporate Accounting and  Reporting လိုအပ်ချက်များ�ငှ်အ့ညီ က��်ပ်ုတို ့
လုပ်ငန်းများအားလံုး၏ ဖန်လံုအိမ် ဓာတ်ေငွ� ထုတ်လ�တ်မ�များကို စဥ်ဆက်မြပတ် သံုးသပ်လျက်�ှိ �ပီး ထုတ်လ�တ်မ� ေလ�ာ့ချ�ိုင်မည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကိုလည်း
အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်နပါသည။်

အလံု း စုံ ဖန်လံုအိမ် ဓာတ်ေငွ � ထုတ်လ�တ်မ� ြမင့်တက်ခဲ့ရ ြခင်းမှာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ �ကီးထွားလာြခင်း�ှင့် စွ မ် းအင် သံု း စဲွမ� ြမင့်မားေသာ လုပ်ငန်းများ
ဝယယ်လူညပ်တ်ခဲြ့ခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည။်
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

ထတုလ်�တမ်� သပ်ိသညး်��နး်ထတုလ်�တမ်� စုစုေပါငး်
(tCO2e) (tCO2e/Ton of production)

ထတုလ်�တမ်� သပ်ိသညး်��နး်ထတုလ်�တမ်� စုစုေပါငး်
(tCO2e) (tCO2e/Ton of production)

GHG ထတုလ်�တမ်� စုစုေပါငး် (��ေထာင့် ၁ �ငှ့် ၂)
0.553

• GHG ��ေထာင့် ၂ သပ်ိသညး်��နး်ကို၆.၅% ေလ�ာခ့ျခဲ့
• ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲလ�ပ်စစ်စွမ်းအင်အသံးုြပု၍

GHGထတု်လ�တမ်�၁၂၂,၈၀၆ (tCO2e) ေလ�ာခ့ျ�ိငုခဲ့်



ေရ စီမံခန်ခဲွ့မ�

ေရထတုယ်ူ သံးုစွဲမ� စုစုေပါငး်

53,552,616
46,295,100

60,285,763
65,222,820

4,699,568
3,053,241

5,255,856

ေရသံုးစွဲမ� သပ်ိသညး်��နး် ြပနလ်ညသ်န်စ့ငသ်ံုး/ြပနသ်ံုး
ေရ (%)

ေရထတုယ်ူ သံုးစွဲမ�
စုစုေပါငး် (m3)

ြပနလ်ညသ်န်စ့ငသ်ံုး/ြပနသ်ံုး
ေရ ထထုညစ်ုစုေပါငး်

• ေရသံးုစဲွမ� သပ်ိသညး်��နး်ကို ၄% ေလ�ာခ့ျြခငး်ြဖင့် ၂၀၁၉

ခု�စ်ှ ပစ်မှတ်ကို ြပည်မီှ့ခဲ့

• ေရရငး်ြမစ်ကုဗမီတာ ၂.၄သနး် ေခ�တာ�ိငုခဲ့်

• ေရထတု်ယူသံးုစဲွမ� စုစုေပါငး်၏၇.၄၆% �ငှ့်ညမီ�ေသာ

ေရကုဗမီတာ၅.၂သနး်ကို ြပနလ်ညသ်န်စ့ငသ်ံးု/ြပနသ်ံးုခဲ့

4.88
5.35 5.32 5.10

6.19

8.07 8.07

5,292,534

7.46

2016 2017 2018 2019 20192016 2017 2018 EMEA AsiaTotal Americas

အလနွြ်မင်မ့ား

နမိ့် မှ အသင်အ့တင့်

ြမင့်

နမိ့်

အသင်အ့တင့် မှ
ြမင့်

* WRL မှြပုလပ်ုထားေသာAQUEDUCT Water Risk Tool ကို
အသံုးြပုဆနး်စစ်ထားပါသည။်

ြပန်လညသ်န်စ့ငသ်ံးု/ြပန်သံးု ေရ* ၂၀၁၉ ခု�စှ် ေရရငး်ြမစ် ထခုိိက်��န်း
ဆန်းစစ်ချက်*

၂၀၂၅ ခု�စှ် ပစမှ်တ်
• ေရသံးုစွမဲ� သပ်ိသညး်��နး်ကို
၁၀% ေလ�ာခ့ျရန်

ကမ�ာတစဝ်မှး်�ှိ က��်ပ်ုတို၏့ လပ်ုငနး်များတငွ်လကေ်တွ�ကျေသာ ေရရငး်ြမစသ်ံးုစွမဲ� ေလ�ာခ့ျေရးကို အစဥ်�ကို းပမး်ေနပါသည။် ၂၀၁၉ ခ�ုစှတ်ငွ်
က��်ပ်ုတို၏့ ေရသံးုစွမဲ� သပ်ိသညး်��နး်ကို ယခင�်စှထ်က် ၄% ေလ�ာခ့ျ�ိငုခ်ဲပ့ါသည။်က��်ပ်ုတိုသ့ည် 3Rs နယိာမများကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ပီး
က��်ပ်ုတို၏့ လပ်ုငနး်များအားလံးုနးီပါးတငွ် ေရဆိးု သန်စ့ငစ်ကမ်ျား�ငှ့် မိးုေရစေုဆာငး်မ�စနစတ်ိုက့ို သံးုကာ ေရရငး်ြမစ် သံးုစွမဲ�ကို ေလ�ာခ့ျေနပါသည။်

33%

11%

25%

25%
6%

27%

19%

16%

16%

22%

39%

14%

33%

14%

32%

15%

23%

16%

14%
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Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချကမ်ျား

* တွက်ချက်ပုံနညး်လမ်းေြပာငး်လဲြခငး်ေ�ကာင့်ယခငက်
ြပနလ်ည်သန်စ့ငသ်ံးု/ြပနသ်ံးု ေရ ရာခုိင�်�နး်များကိုထည့်သငွး်
ေဖာ်ြပထားပါသည။်



စန်ွပ့စပ်စ�ညး် စမံီခန်ခဲွ့မ�

လွန်ခဲ့သည့် �ှစ်မ ျ ာ းကတည်းက က��်ုပ်တို ၏့ ေရ�ှည်တည်တံ့ေရး သ��ိ�ာန်ကို
ပိမိုတုိုးြမ�င်ရ့န် စနွ်ပ့စ်ပစ�ညး် စီမံခန်ခ့ွဲမ�ကို အစဥ်တစိကု် ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည။်

Hazardous Waste to Landfill Audit စစ်ေဆးြခငး်အြပင် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အ��ရာယ်�ှိ
စနွ်ပ့စ်ပစ�ညး်�ငှ့် သာမနစ်နွ်ပ့စ်ပစ�ညး်များကို ေလ�ာ့ချမည့် စီမံကိနး်များကိုလည်း ြပငဆ်င်
လု ပ်ေဆာင်ေနပ ါသည်။ က��်ု ပ်တို ၏့ ရည်မှ န် း ခ ျက် ပန် းတို င်မှ ာ အ��ရ ာယ်�ှိ
စနွ်ပ့စ်ပစ�ညး်များ အမ�ိကက်နမ်ျားသို လ့ံုးမ မေရာက်�ှိေရး ြဖစ်ပါသည။်

အ��ရာယ�ိှ် စွန်ပ့စ်ပစ�ညး် စုစုေပါငး် စွန်ပ့စ်ပစ�ညး် စုစုေပါငး်
ထုတ်လုပ်မ�, စွန်ပ့စ်မ�, ြပန်သံးုမ�, ြပန်သန်စ့င်သံးုမ� �ှင့်

ြပန်ခဲွထုတ်မ�

2016 2017 2018 2019

47,448

54,001 51,379

147,748
164,152

170,949

317,448
74,344

စွန်ပ့စ်မ�သပ်ိသညး်��နး်
(Tons/Ton of production)

အ��ရာယ�်ှိ စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်
စုစုေပါငး်(တနခ်ျိန)်

၂၀၁၉ ခု�ှစ် ထးူြခားချက်

• Hazardous Waste to  Landfill Audit

စစေ်ဆးြခငး် စတငခ်ဲ့

စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်ထတုလ်ပ်ုမ�
စုစုေပါငး် (တနခ်ျိန)်

စုစုေပါငး် ြပနသ်ံုးမ�၊ ြပနသ်န်စ့ငသ်ံုးမ� �ငှ့် ြပနခ်ွဲထတုမ်�
ပမာဏ (စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်ထတုလ်ပ်ုမ� စုစုေပါငး်၏ %)

စုစုေပါငး် စွန်ပ့စ်မ� ပမာဏ
(စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်ထတုလ်ပ်ုမ� စုစုေပါငး်၏%)

37% 52% 57%
72%

63% 48% 43% 28%

0.0050 0.0054
0.0045

0.0058

20192016 2017 2018
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

Generated, Disposed, Reused, Recycled and Recovered



ြပန်လညသ်န်စ့င် အသံးုြပုြခငး်

ြပန်လညသ်န်စ့င် သံးုစွမဲ�
PET ဘးူခွံ ၅၀ဘလီယီံ ခန် ့

ေ�ှာင�ှ်ား�ိငုမ်�
အမ�ို ကက်နမ်ျားသို ေ့ရာကမ်ည့်
ပလတစ်တစ် စနွ်ပ့စပ်စ�ညး်
တန်ချိန် ၁.၁သန်း

ေလ�ာခ့ျမ�
ထတု်ကုန်သက်တမ်း
တေလ�ာက်ကာဗ �န်

ထတု်လ�တမ်�တန်ချိန် ၁.၆၅
သန်း ေကျာ် 2012 2015 2017 2019

3,576

109,446
128,890

143,507

2011

Unit : Tons

ြပန်လညသ်န်စ့င် အသံးုြပုခ့ဲေသာသံးုစွ�ဲပီး
PET ဘးူခံွေပါငး်

• သံးုစွသဲမူျား အသံးုြပု�ပီးေသာ PET ပစ�ညး်တနခ်ျိန်တစ်�စှ်လ�င်
၇၅၀,၀၀၀ တန်အား �စှ်စဥ် ြပနလ်ည်သန်စ့င၍်က��်ပ်ုတို၏့
polyester ထတုလ်ပ်ုမ�တငွ်အသံးုြပုရန်

• တစ်�စှ်လ�င် ဘးူခံွေပါငး် ၅၀ဘလီယီံကို ြပနလ်ည်သန်စ့င်
အသံးုြပုရန်

• အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁.၅ဘလီယီံ ရငး်�ှးီြမုပ်�ှရံန်
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Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

၂၀၂၅ ခု�စှ် တစက်မ�ာလံးုဆိငုရ်ာကတကိဝတ်

206,996



O

CIRCULAR  
ECONOMY

RECYCLE

DESIGN

PRODUCTION

DISTRIBUTION

CONSUMPTION

COLLECTION

ဆန်းသစ် တထီငွြ်ခငး်�ငှ့်ထတုက်န်ု
�ကးီ�ကပ်ေရး
• ထတုက်နု် ဒဇုိီငး်: ေပါပ့ါး/စွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့်
• ကာဗွနပ်ါဝငမ်� နညး်ပါးေသာထတုက်နု်
• အသံုးြပုြခငး်/ကိငုတ်ယွြ်ခငး်/စွန်ပ့စ်ြခငး်

အစားထိးု ကန်ု�ကမ်းများ
• ြပနလ်ည်သန်စ့ငထ်ားေသာကနု�်ကမ်းများ
• ြပနလ်ည် ြပည့�်ဖိုး�မဲကနု�်ကမ်းများ

သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထခုိိကမ်�
နညး်ေသာလပ်ုငန်းလညပ်တမ်�
• ကာဗွနထ်တုလ်�တမ်�
• စွမ်းအင/်ေရ/စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်
• ြပနလ်ညြ်ပည်�့ဖိုး�မဲ ရငး်ြမစ်များ
• ထတုက်နု် သကတ်မ်း ဆနး်စစ်မ�

သယယ်ူ ပုိေ့ဆာငေ်ရး
စီမံခန်ခဲွ့မ�
တိးုတကေ်စြခငး်
• GHG Scope 3 စာရငး် ြပုစုြခငး်

စကဝ်န်းပုံ စးီပွားေရး စနစ်

ြပန်လညသ်န်စ့ငသ်ံးုြခငး်
• ပလတပ်တစ် စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်များကို
ကိငုတ်ယွရ်န် ြပနလ်ညသ်န်စ့ငသ်ံုးြခငး်
နညး်စနစ်သစ်များ

• ြပနလ်ညသ်န်စ့ငသ်ံုးရန်ကတကိဝတ်

ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်
• ဝယယ်သူူများ/စားသံုးသူများ
• ေရာငး်ချသူများ/မိတဖ်ကမ်ျား
• အစိုးရအဖွဲ�များ

ြပန်လညသ်န်စ့ငသ်ံးုရန်
လ�ံ�ေဆာ်မ�
• စားသံုးသူများ
• ေရာငး်ချသူများ/မိတဖ်ကမ်ျား
• တပည့်များ/ဆရာများ

ဥပေဒ�ငှ့် စညး်မျဥ်းများ
ြပငဆ်ငရ်ာတငွ်
ပါဝငလ်�ပ်�ှားြခငး်
• ပလတစ်တစ် စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်ဆိုငရ်ာ
စိုးရိမ်မ�များကို ေြဖ�ှငး်ရန် ြပနလ်ည်သန်စ့င်
အသံုးြပုေသာပလတစ်တစ် ပစ�ညး်များ
ဝယလ်ိအုားကို ြမ�င်တ့ငရ်န်

• ြပနလ်ညသ်န်စ့ငထ်ားေသာ PETဘူး သံုးစွဲမ�ကို
ြမ�င်တ့ငရ်န်

က��်ပ်ုတိုအ့တကွ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ို အေကာငး်ဆံးု အကာအကယွေ်ပးေနစဥ် ဝယယ်သူမူျားကို တနဖိ်ုးေပါငး်စပ်ထည်သ့ငွး်ထားေသာ ထတုက်နုမ်ျား
ပံပိ့းုေပး�ိငုရ်နက်လညး် အလနွ်အေရး�ကးီပါသည။် စကဝ်နး်ပံု စးီပာွးေရး စနစက်ို အသံးုြပုြခငး်သည်က��်ပ်ုတို၏့ ရညမ်နှး်ချက် ပနး်တိငုြ်ဖစေ်သာ
လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်အတကွ် ေကာငး်မနွသ်ည့် ဓာတပုစ�ညး် ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာအ့ဆင့်ကမု�ဏီ ြဖစလ်ာေစမည့် ေသာခ့ျကပ်င် ြဖစပ်ါသည။်
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉



ကျန်းမာေရး၊ ေဘးကင်းေရး�ှင့် အဆင်ေြပေချာေမွ�ေရး တိုသ့ည်
က��်ပ်ုတို၏့ ပငမ် တနဖိ်ုးများကို ြဖစ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စဥ်ဆက်မြပတ်
တို း တ က် မ� မ ျ ာ း အ တွ က် အ စီ အ စ ဥ် မ ျ ာ း ကိူ အ �မဲ တ ေ စ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေန �ပီ း က��်ုပ်တို၏့ ဝန်ထမ်းမ ျာ း ကျန်းမာေရး
�ှ င့် ေ ဘ း က င် း ေ ရ း ကို အ �မဲ ေ �ှ � တ န် း တ င် ထ ာ း ပ ါ သ ည် ။

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခွြဲခားဆကဆ်မံ� လံးုဝမ�ှိပဲ လတူိုငး်အတွက်တညူီ မ�တေသာ
အခွင်အ့လမ်းများ ေဖာ်ေဆာငေ်ပး�ပီး ေလဘာ လုပ်ထံးုများ အပါအဝင်
လူအ့ခွင့်အေရး ကို ေလးစားလိုက်နာ၍ မတူ ကွဲြပားမ�ကို တန်ဖုိးထား
ေလးစားသည့် ဓေလ့ကို ေဖ ာ် ေဆာင် ြခင် း ြဖင့် လု ပ်ငန် း စု အတွင် း
ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်�ငှ့် လိုက်ေလျာညီေထွ �ှိြခငး်တိုက့ို ြဖစ်ေစပါသည်။

က��်ုပ်တိုသ့ည် လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း�ှင့် အ�မဲထိေတွ � �ပီ း ခုိင်မာေသာ
ဆက်ဆံမ� ကိုထိန်းသမ်ိးထား၍က��်ုပ်တို ့လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေသာ
ေနရာများ�ှိ လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ေရ�ှည်တည်တံ့ ခုိင်မာေသာ
စီးပွားေရး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကမ်�ကို ေဖာ်ေဆာငေ်ပးပါသည။်

လမူ�ေရးရာ
စမ်ွးရည် ြမ�င်တ့ငြ်ခငး် ဓေလ့

24 Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်



လပ်ုငန်းခွငဆ်ိငုရ်ာ ကျန်းမာေရး�ငှ့် ေဘးကငး်ေရး

၂၀၂၅ ခု�စှ် ပစ်မှတ်
• စာရငး်သငွး်ထားေသာ စုစုေပါငး်

ထခုိိက်မ���နး်ကို၁၀% ေလ�ာခ့ျ

ဒဇီငဘ်ာလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၉ ခ�ုစှ် အချိနတ်ငွ်က��်ပ်ုတို လ့ပ်ုငနး်စစုေုပါငး်၏ ၇၀%သည်
OHSAS 18001 /ISO45001လပ်ုငနး်ခငွဆ်ိငုရ်ာကျနး်မာေရး�ငှ့် ေဘးကငး်ေရး စမီခံန်ခ့ွမဲ�စနစ်
အသအိမတှြ်ပု လကမ်တှ် ရ�ှိ�ပီး ြဖစပ်ါသည။်

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဝနထ်မး်များအားလံးုအတကွ် လပ်ုငနး်ခငွဆ်ိငုရ်ာကျနး်မာေရး�ငှ့်
ေဘးကငး်ေရး သငတ်နး်များတငွ်ဆကလ်က် ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှလံျက�်ှိပါသည။်ကျနး်မာေရး�ငှ့်
ေဘးကငး်ေရး သငတ်နး် နာရီ ၄၆၅,၈၀၀ ေကျာ်ကို က��်ပ်ုတို ဝ့နထ်မး်များ�ငှ့်
ကနထ်�ိုကတ်ာများကို ပိုခ့ျခဲပ့ါသည။်

TRIR / LTIFR
၂၀၁၉ ခု�စ်ှတွင် က��်ပ်ုတို၏့ စာရငး်သွငး်ထားေသာ စစုေုပါငး် ထခိိုက်မ���နး် (TRIR) 
သည် ၁.၄၅ �ငှ့် အလုပ်ေခတ� နားရသည့် ထခိိုက်မ���နး် (LTIFR)သည် ၄.၁၈ အသးီသးီ
�ှိခဲ့ပါသည။် TRIR �ငှ့် LTIFR တို ြ့မင်တ့က်ခဲ့ရြခငး်သည် လုပ်ငနး် အသစ်များ
လက်လ�ဲရယူခဲ့ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည။် အချို�ေသာ လက်လ�ဲရယူခဲ့သည်လုပ်ငနး်
အချို� မာှ ဝနထ်မ်းအငအ်ားများြပား၍ လူအငအ်ားသံုးလုပ်ကိုငရ်မ�
များြခငး်တိုေ့�ကာင့် ထခိိုက်မ� ြမင်မ့ားခဲ့ရပါသည။်

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2.95

3.61

1.19
1.00

3.71

1.29

အလပ်ုေခတ� နားရသည့် ထခုိိကမ်���န်း: 
LTIFR

(cases/1,000,000 man-hours)

စာရငး်သငွး်ထားေသာ စုစုေပါငး် ထခုိိကမ်���န်း: 
TRIR

(cases/200,000 man-hours)

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချက်

•လုပ်ငနး်အားလံုး၏ ၇၀% တွင်
OHSAS 18001/ISO 45001
အသအိမတှ်ြပုလက်မတှ် ရ�ှိ
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

1.45

4.18



%

ဝန်ထမ်းအင်အား�ှင့် မတူကွဲြပားမ�

၂၀၁၉ ခု�စှ် စွမ်းေဆာငမ်�
• 90.97%

ဝနထ်မ်းများ၏တက်�ကပါဝငမ်� ရမှတ်

၂၀၂၀ ခု�စှ် ပစ်မှတ်
• ဝနထ်မ်းများ၏တက်�ကပါဝငမ်�

ရမှတ်ယခင�်စ်ှထက် ေကာငး်မွန်
သိုမ့ဟုတ်တူညီ

က��်ပ်ုတို၏့ တနဖိ်ုးသည် ေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ငနး်ခွင်
ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ်၍ ထိအုတိုငး် ြပုမူ ရပ်တည်ပါသည်။
လူမျိုး ၇၉ မျိုး ပါဝငေ်သာလုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က် ၂၂,၆၉၆ ဥးီ�ှိသည့်
က��်ပ်ုတို၏့ အဖွဲ�အစည်းသည် �ိငုင်ေံပါငး် ၃၂ �ိငုင်တံွင်
ထတု်ကုနမ်ျား ထတု်လုပ်ြခငး် အြပင် ယံု�ကည်မ�
တည်ေဆာက်ြခငး်၊ အတူ ယှဥ်တွဲ ေလလ့ာြခငး်
�ငှ်ဖ့ွံ � �ဖိုးြခငး်တိုက့ို လုပ်ေဆာငေ်နပါသည်။

စုစုေပါငး် ဝန်ထမ်း

၂၂,၆၉၆
11.61% 

10.71%
8.95% 9.50%

7.20% 7.15%  7.47% 7.70

2016     2017 2018     2019 2016     2017 2018 2019

��တထ်ကွြ်ခငး် အားလံးုြခံုငံု ဆ��အေလျာက�်�တထ်ကွြ်ခငး်

မှတခ်ျက:် ဝနထ်မ်း အေြပာငး်အလဲ ��နး်ထားကို ပိုမိုတငး်�ကပ်ေသာ
တကွခ်ျကမ်�နညး်စနစ်များကိုသံုး၍တကွခ်ျက၍် ြပနလ်ညေ်ဖာ်ြပထားပါသည။်

လငိ် မသန်စွမ်း
မတကူွြဲပားမ� ဝန်ထမ်းဥးီေရ

၂၂% ၁၉၈

18% 5%
Africa

Americas

တိကု် အလိကု်
ဝန်ထမ်းဦးေရ 45%

Asia
32%
Europe

အသက် စံုလငမ်�

17% <30
Years old

60% 30-50
Years old

23% >50
Years old

၉၀.၉၇%
ဝနထ်မး်များ၏
တက�်ကပါဝငမ်� ရမတှ်

၉၃.၄၃%
စစတ်မး်ေကာကမ်�တငွ်
ပါဝငေ်သာ ဝနထ်မး်
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Indorama Ventures PCL.
ေမ�ာ်မှနး်ချက် - လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာထတုက်နုမ်ျား ထတုလ်ပ်ုသည့် ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ဓာတပုစ�ညး်ကမု�ဏတီစ်ခု ြဖစ်လာရန်

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချကမ်ျား
•လုပ်သားအငအ်ား ၁၇.၅၃% တိုးြမင့်
•ဝနထ်မ်းဟာငး် ၉၀.၅၀%ထနိး်�ိငု်
•အမျိုးသမီးဝနထ်မ်း ၀.၃%တိုးြမင့်



လသူားရငး်ြမစ် စမံီခန်ခဲွ့မ�

PET Business
AsiaPet (Thailand) Limited,  
Thailand

Packaging Business
Petform (Thailand) Limited,  
Lopburi, Thailand

20.7
22.7

30.43
33.06

Feedstock Business
Indorama Ventures Portugal PTA,  
Portugal

Fibers Business  
Indorama Polyester Industries  
Public Company Limited  
(Nakhon Pathom), Thailand

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဝနထ်မ်းများအားလံုး သလိိုသညမ်ျားကို လွတ်လပ်စွာ ေလလ့ာ�ိငုသ်ည်၊့ အသငး်အဖဲွ�တစ်ခု အြဖစ်ခံစားရသည်၊့ အားလံုးချိတ်ဆက်မိသည့် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး
ဓေလ့ကို တည်ေဆာက်�ပီး အလုပ်လုပ်ရန် ေကာင်းမွန်ေသာ ေနရာအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်ရန် သ��ိ�ာန်ချထားပါသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အ�ှိန်အဟုန်ြမင့် တိုးတက်မ�ကို
ြဖစ်တညေ်စရန် ဖုိရမ်များ၊ ချနန်ယမ်ျား၊ �ငှ့် e-Learning အွနလ်ိုငး် ေလလ့ာေရး ပလက်ေဖာငး်တိုက့ို ြပုလုပ်ထားပါသည။်

ပျမ်းမ� သငတ်န်းနာရီများ
(hours/employee)
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လုပ်ငန်းလည်ပတမ်� အေကာငး်ဆံးု ဆုများ

ပုိမုိစုံလငေ်သာအချက်အလက်များ ရယူရန်

ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

•သငတ်နး် နာရီ စစုေုပါငး်၇၂၈,၂၀၆
•ယခင�်စှထ်က် ဝနထ်မး်တစဦ်းချငး်
သငတ်နး်နာရီ ၈.၆၄%တိးုြမင့်

•ဝနထ်မး်တစဦ်းလ�င်သငတ်နး်စရိတ်
၁၇၀.၆၇အေမရိကန် ေဒါ်လာ

•ကမ�ာအ�ှံ ေ့ခါငး်ေဆာင် ၂၀၀ ဦးအတကွ် IVL 
Leadership Curriculum စမီကံနိး်
မတိဆ်ကခ်ျြပခဲ့

၂၀၁၉ ခု�စှ် ထးူြခားချကမ်ျား



၂၉%

ပညာေပးြခငး် (ြပန်လညသ်န်စ့င်
အသံးုြပုမ�)
• ၂၆ ေကျာငး်/ေကျာငး်သား၁၃,၁၄၉ ဦး/ဆရာ၁၆၃ ဦး

• လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် ၅၆၀ ဦး

• အဖဲွ�အစညး်၉ ခု (ပုဂ�လိက/အစုိးရ)

• PETဘးူခံွများကိြုပနလ်ညသ်န်စ့င�်ပီးကုန�်ကမ်းများ�ငှ့်
ြပုလုပ်ထားေသာ �ှပ်အက�ျ ၃,၈၆၂ထည်လ�ဒါနး်

ကသုိုလြ်ဖစ်
လ�ဒါနး်မ�များ ပညာေရး

ကျနး်မာေရးလမူ�
အဖွဲ�အစညး်အတငွး်
ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှမံ�

စီးပွားေရး
စီမံကနိး်များ ၄၀% ၃၂%

၄၈% ၉%

၁၁%

၁၉%
၁၂%

၁၅၃,၁၄၀
USD
စုစုေပါငး်လပ်ုအား
ဝနေ်ဆာငမ်� စရိတ်

၈၂,၃၆၀ USD
စုစုေပါငး် စီမံခန်ခ့ွဲမ�
ကုနက်ျစရိတ်

၆၀,၉၆၀ နာရီ
ဝနထ်မ်းများ လစာရသည့်
အလပ်ုချနိမ်ျားတွင်
ပရဟိတလုပ်ချိန်

၁,၁၄၂,၈၀၀ USD
ဝနထ်မ်းများ လစာရသည့်
အလုပ်ချိနမ်ျားတွင်
ပရဟိတလုပ်ြခငး်
ခန်မ့ှနး်ကုနက်ျစရိတ်

ေကာ်ပုိရိတ်လမူ�တာဝန်များ

၂၀၁၉ ခု�စှ်
စုစုေပါငး်
ထည့်ဝငမ်�
၁,၇၉၆,၇၃၀

USD

၆၁၂ ခု
၂၀၁၉

ခု�စှ်အတငွး် CSR 
လ�ပ်�ှားမ�များ

သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်

အ�ပုညာ�ငှ့်
ယဥ်ေကျးမ�

လမူ�ေရး�ငှ့်
အဆငေ်ြပ
ေချာေမွ�ေရး

လမူ�ေရးရာထည့်ဝငမ်�များ CSR လ�ပ်�ှားမ�များ ရလဒ�်ငှ့် အကျိုးဆကမ်ျား
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Indorama Ventures PCL.
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ကျန်းမာေရး (ရယ�ူိငုမ်�)
• ၅၉၄ ဦး ေဆးကုသခွင်ရ့ (ကိုယ်ကာယစစ်ေဆးြခငး်၊
သာွးကျနး်မာေရး၊ ေဆးး�ုံသို အ့ခမ့ဲ ပုိေ့ဆာငေ်ပးြခငး်
တို ့ြပုလုပ်ေပး�ိငုခ့ဲ်)

• ခဲွစိတ်လူနာ ၁၁၄ ဦး (အာေခါငက်ွဲ ကုသြခငး်)

သဘာဝပတဝ်န်းကျင် (ထန်ိးသမ်ိးမ�)
• Wetlands edge environmental center, USA

• The Wadden Sea National Park, Denmark

• Sponsored Asheboro Zoo, USA

• Tilapia �ငှ့် Probarbus Jullieniငါးများလ�တ်ြခငး်

• သစ်ပငမ်ျား စုိက်ပျိုးြခငး်�ငှ့် ေရတမံများ စစ်ေဆးြခငး်ြဖင့်
ေရရငး်ြမစ်ထနိး်သမ်ိးြခငး်

• ေရရငး်ြမစ်ထကွ်ရာေနရာများကို �ှငး်လငး်ရာမှအမ�ိက် ၄၀၀
ကီလို သမ်ိးဆည်းြခငး်

က��်ုပ်တို သ့ည် ကုမ�ဏီ၏ ေရ�ှည်တည်တံ့�ိုင် စွ မ် းကို ထိန် းသိ မ် းရန် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းအေပါ် ေကာင်း မွန်ေသာ သက်ေရာက်မ�မ ျာ း �ှိ �ပီ း လူမ�ေရ းရာ ၊
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် စီးပွားေရးရာတိုတ့ွင် ေကာငး်မွနသ်ည့် ရလဒ�်ငှ့် တနဖုိ်းများ ေပးစွမ်းရန် ရညမှ်နး်ထားပါသည။်



က��်ပ်ုတိုသ့ည် IVL ေဖာငေ်ဒး�ှငး်�ငှ့်အတူလက်တွဲ၍ပလတ်စတစ် စွန်ပ့စ်ပစ�ညး် စီမံခန်ခဲွ့မ��ငှ့် ြပနလ်ညသ်န်စ့င်
အသံးုြပုြခငး်ဆိငုရ်ာအသပိညာေပးြခငး်ြဖင့်လူထ၏ုအသပိညာ ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်များကို ြပုလုပ်ခဲပ့ါသည။်
က��်ပ်ုတို၏့ ပလတ်စတစ်ဘးူခံွများ စုေဆာငး်သည့် နကေ်ဝါမှ့ ေြပာငး်လဲမ�များကို ေစာင်�့ကည်သ့ံးုသပ်မ�မှတဆင့်
ြပနလ်ညသ်န်စ့ငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာအသပိညာေပးြခငး်အစီအစဥ်များသည်ထေိရာက်ေကာငး်မွနေ်သာ
အကျိုးဆက်များ�ှိေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရပါသည။်

၂၀၁၉ ခ�ုစှတ်ငွ် ေအာကပ်ါ လ�ပ်�ှားမ�များြဖင့် �ကးီမားေသာ အေြပာငး်အလမဲျား ေဆာငရွ်က်
�ိငုခ်ဲပ့ါသည:်

၁၃,၁၄၉
ေကျာငး်သား

ြပန်လညသ်န်စ့င် အသံးုြပုြခငး် အသပိညာေပးြခငး်

* Thailand �ှိ Indorama Polyester Industries Public Company Limited (Nakhon Pathom) ြပနလ်ညသ်န်စ့ငြ်ခငး် စက�်ံုသို လ့ာေသာ
အဖွဲ�လိကု် ေလလ့ာေရးများသာ

** Indorama Polyester Industries Public Company Limited (Nakhon Pathom), Thailand သို ပိ့ုေ့သာဘူးများသာ
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ေရ�ှည်တည်တံ့�ိငု ်စွမ်း အစီရင်ခံစာ
အလုပ်အမ�ေဆာင် အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉

၁၆၃
ဆရာ

၂၆
ေကျာငး်

၃၇၁
ပိုခ့ျချိန် နာရီ

၁၈၇
ြပနလ်ည်သန်စ့ငြ်ခငး်

ပညာေပး ဗီွဒယီို ရယူမ�

၉
ြပနလ်ည်သန်စ့ငြ်ခငး်

စက်�ုံ ေလလ့ာေရး*

စက�်ံုသို ပိ့ုေ့သာ

ဘူးများ**

၄,၉၇၀ကလီို

၈၉၀,၃၁၀
ကမ�ာအ�ှံ ့
စုေဆာင်း့ေသာ ဘူးခွံ

၁၂၄
ေဆာငး်ပါး

၅၃၃
ြပနလ်ည်သန်စ့ငြ်ခငး်
ပညာေပးစာေပ ရယူမ�

၆
ြပည်နယ်

၇
စကားဝိုငး်

၃,၈၆၂
rPET �ှပ်အက�ျ
များလ�ဒါနး်

၅၆၀
လူမ�
အသိုငး်အဝိုငး်

၂၂
လူထု ထေိတွ� ပွဲ

၇၉၁
အမ�ိက်ပံုးများ
လ�ဒါနး်



၂၀၂၅ ခု�စှတ်ငွ် ရ�ိှရန် ေမ�ာ်မှန်းထားသည့် IVL ၏အဓိကရညမှ်န်းချကမ်ျား အကျဥး်ချုပ်

WE SUPPORT

အ��ရာယ�ိှ် စွန်ပ့စပ်စ�ညး်များ
အမ�ိကက်န်သို လ့ံးုဝ မေရာကရ်န်
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စွမ်းအင်
၅%

စွမ်းအင် သံုးစွဲမ� သိပ်သည်း��နး် ေလ�ာ့ချ

ေရ
၁၀%

ေရသံုးစွဲမ� သိပ်သည်း��နး် ေလ�ာ့ချ

စကဝ်န်းပုံ စီးပွားေရးစနစ်

•စက်ဝနး်ပံု စီးပာွးေရး စနစ်ကို IVL စးီပွားေရး လပ်ုငန်းများတငွ်
ေပါငး်စပ်ြခငး်
•စကဝ်န်းပုံ စပွီားေရး စနစေ်ဖာ်ေဆာငရ်ာတငွ် က��်ပ်ုတို၏့ က�ကို

ြမ�င့တ်ငရ်န် အြခားအဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပူးေပါငး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

ြပန်လညြ်ပည့်�ဖိုး�မဲ စွမ်းအင်
၂၀၂၅ ခ�ုစှတ်ငွ် ၁၀%
၂၀၃၀ ခ�ုစှတ်ငွ် ၂၅%
ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိုး�မဲ လ�ပ်စစ်စွမ်းအင်သံုးစွဲမ�

GHG
၁၀%
GHG (��ေထာင့် ၁ �ငှ့် ၂) စုစုေပါငး်

ထတု်လ�တ်မ� သိပ်သည်း��နး်ကို ေလ�ာ့ချရန်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်

ေရ�ှည်တည်တံ�့ိငုေ်သာ ထတုက်န်ု အမျိုးအစား ခဲွြခား သတမှ်တြ်ခငး်

၂၀၂၅ ခု�စှ် တစ်ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာကတကိဝတ်

•သံုးစွဲသူများ အသံုးြပု�ပီးေသာ PET ပစ�ည်း တနခ်ျိန်တစ�်စှလ်�င်
၇၅၀,၀၀၀တန်အား �စှစ်ဥ် ြပနလ်ည် သန်စ့င၍်က��်ပ်ုတို၏့

polyester ထတု်လုပ်မ�တွင် အသံုးြပုရန်

•တစ�်စှလ်�င် ဘးူခွေံပါငး် ၅၀ဘလီယီံကို ြပနလ်ည်သန်စ့င်အသံုးြပုရန်

•အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၁.၅ဘလီယီံ ရငး်�ှးီြမုပ်�ှရံန်
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အချက်အလက်များ ရယူရန်
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www.indoramaventures.com

Email : sustainability@indorama.net

ေရ�ှညတ်ညတ်ံ�့ိငုစ်ွမ်း အစီရငခံ်စာအလပ်ုအမ�ေဆာင်အကျဥ်းချုပ် ၂၀၁၉ကို
ြပနလ်ညသ်န်စ့ငထ်တုလ်ပ်ုထားေသာစာရွကမ်ျားြဖင်သ့ာ ၁၀၀ ရာခိုင�် �နး် ပံု� ှပ်ိထားပါသည။်
စာသားများအားလံးုကိလုညး်သဘာဝ ပဲပုပ်မှငက်ိသုာသံုး၍ ပံု�ှပ်ိထားပါသည။်

ေရ�ှညတ်ညတ်ံ�့ိငုစ်ွမ်း အစီရငခ်ံစာအလပ်ုအမ�ေဆာင်အကျဥ်းချုပ်
၂၀၁၉အား ဖတ�်�ရန် ေကျးဇူးြပု၍QR Code အား စကန် ဖတပ်ါ။

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor,
Soi Sukhumvit 19 ( Wattana), Bangkok 10110 Thailand  
Telephone: +662 661 6661
Fax: +662 661 6664

750,000 to
ns

50

GLOBAL

USD 1.5billion

2025COMMITMENT

• Recycle

• Recycle

• Invest

of post-consumer  
PET materials
as feedstock into  
our polyester  
production per year

billion bottles  
per year

http://www.indoramaventures.com/
mailto:sustainability@indorama.net
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